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REGULAMENT  DE ORDINE INTERIOARĂ  

INTERNAT - LICEUL TEORETIC FILADELFIA SUCEAVA 
 

Art. 1  Internatele şcolare se organizează şi funcţionează în baza Legii Învăţământului, a hotărârilor de 

guvern, a ordinelor şi instrucţiunilor Ministerului Educaţiei Naționale.  

Art. 2 Prezentul regulament de ordine interioară este parte componentă a Regulamentului de Ordine 

interioară al Liceului Teoretic ”Filadelfia” Suceava.  

Art. 3 Regulamentul de ordine interioară al căminului Liceului Teoretic ”Filadelfia”, pentru elevii 

interni, cuprinde normele de funcţionare a căminului, prevederile specifice unui cămin pentru elevi, 

precum şi drepturile şi obligaţiile acestora. 

Art. 4 Dreptul de a ocupa un loc la internatul şcolii se obţine pe baza unei cereri scrise, înregistrate la 

secretariatul unităţii şcolare.  

Art. 5 Cazarea elevilor în internat se aprobă de către o comisie formată din reprezentantul conducerii 

şcolii, în calitate de preşedinte și pedagogii școlari. Comitetul de internat este format din directorul 

administrativ, în calitate de președinte și pedagogii școlari.  

Art. 6 Orice elev care solicită cazarea în internatul şcolii, are obligaţia să servească masa la cantină (3 

mese pe zi). 

Art. 7 Activităţile cu elevii interni cuprind: pregătirea lecţiilor, activităţi administrativ-gospodăreşti, 

servirea mesei, activităţi vizând formarea şi dezvoltarea de domenii de interese ale elevilor, de educaţie 

igienico-sanitară.  

Art. 8 La începutul fiecărui an, elevii interni primesc în folosinţă camera cu întregul inventar, pe baza 

unui proces verbal. 

Art. 9 Organizarea şi desfăşurarea programului zilnic şi a activităţilor educaţionale şi social gospodăreşti 

din internat se face sub supravegherea pedagogilor şcolari, a personalului funcţional şi de servire şi cu 

sprijinul cadrelor didactice. 

 

DREPTURILE ELEVILOR CAZAŢI ÎN CĂMINUL LTF 

Art. 10 (1) Elevii interni au dreptul: 

a) să fie ascultaţi şi respectaţi; 

b) să utilizeze bunurile materiale ale căminului (cameră, mobilier, etc), precum şi alte echipamente 

tehnice cu care este prevăzut căminul (computer, internet, imprimantă, etc) ; 

c) să beneficieze de serviciile oferite de căminul şcolii: hrană(cantină), program spiritual (capelă), 

consiliere şi orientare etc; 

d) să beneficieze de asistenţă medicală; 

e) să folosească spaţiul de studiu; 

f) să beneficieze de un mediu securizat, supravegheat şi creştin; 

g) să facă propuneri pentru îmbunătăţirea condiţiilor de studiu şi de viaţă din internat; 

 

 

 



Art. 11 Elevii interni au dreptul să iasă în oraș în următoarele condiții: cu informarea și acordul 

pedagogului școlar: în baza unei cereri telefonice din partea părinților/tutorelui legal; 

Art. 12 Elevii interni au dreptul să aducă pentru folosinţa proprie un laptop sau notebook, cu acordul 

pedagogului şcolar şi condiţia predării acestuia pe timp de noapte şi program şcolar. Nu se va coborî 

cu laptopul în şcoală decât la solicitarea personală a profesorului de la ora respectivă! 

Art. 13 În cazul în care elevii interni sunt invitați să își petreacă noaptea în afara căminului (la o rudă, 

un coleg/prieten), vor putea fi învoiți pentru aceasta, numai pe baza unei cereri din partea 

părinților/tutorelui. 

Art. 14 Elevii interni au dreptul să plece acasă sau să rămână în cămin, în week-end, cu condiția să își 

anunțe intenția până cel târziu joi, ora 19.30. 

Art. 15 Elevii interni au dreptul să participe la programele de biserică de peste săptămână dar și la 

timpul de capelă organizat din cadrul căminului. 

Art. 16 Elevii interni au dreptul ca la sfârşitul unui an şcolar să-şi reţină locul pentru anul şcolar 

următor, cu condiţia să nu fi avut abateri disciplinare iar  anterior părăsirii căminului, să depună o 

cerere de înscriere la pedagogul școlar. 

OBLIGAŢIILE ȘI ÎNDATORIRILE ELEVILOR CAZAŢI ÎN CĂMINUL LTF 

Art. 17 (1) Să respecte întocmai prevederile regulamentului de ordine interioară. 

(2) Să aibă o atitudine cuviincioasă faţă de profesori, pedagogi, personalul de îngrijire, bucătărese, 

colegi. Se va utiliza un limbaj şi un comportament în conformitate cu cerinţele „Codului bunelor 

maniere”. 

(3) Să respecte liniştea în cămin şi să aibă relaţii civilizate cu colegii de cameră şi cu ceilalţi elevi. Să-i 

respecte pe ceilalţi elevi cazaţi în cămin printr-un comportament verbal şi nonverbal moral creştin 

(ţinută, vorbire, gesturi, îmbrăcăminte, intonaţie). 

(4) Să folosească în mod corespunzător bunurile de inventar, instalaţiile electrice şi sanitare precum şi 

celelalte bunuri puse la dispoziţie numai conform destinaţiei lor şi fără a le deteriora. Deteriorarea 

vreunui obiect  va atrage după sine repararea sau achiziţionarea altuia nou. Costul va fi suportat de 

către persoana vinovată sau de întreaga cameră în cazul neidentificării vinovatului. 

(5) Să aducă la cunoştinţa pedagogului, orice defecţiune ori funcţionare anormală a instalaţiilor ori 

obiectelor aflate în dotarea camerei sau a spaţiilor de folosinţă comună şi să nu intervină pentru 

improvizări. 

(6) Să comunice pedagogului orice problemă care afectează negativ desfăşurarea programului; 

(7) Să respecte programul şcolar (este interzis accesul în cămin în timpul programului şcolar) excepţie 

fac elevii care sunt avizaţi şi recomandaţi de către cabinetul medical; 

(8) Să respecte programul căminului (în special programul de studiu individual, de pregătire a 

temelor pentru a doua zi, programul de capelă şi stingerea); 

(9) Programul de biserică va fi opţiunea părintelui iar cel de capelă are caracter obligatoriu; 

(10) Să-şi îndeplinească responsabilităţile în cameră şi în cămin (efectuarea curăţeniei în cameră, în 

băi şi pe hol); Curăţenia este verificată de către pedagog cel putin o dată pe zi, dar la fiecare oră din 

zi, pedagogul poate pune avertisment pentru lipsa curăţeniei în cameră şi sectorul arondat; 

(11) Să păstreze liniştea, ordinea şi curăţenia, în spaţiile comune dar şi în jurul internatului; 



(12) Să achite lunar internatul şi cartela de masă; 

(13) Elevii interni au obligaţia să folosească utilităţile în mod civilizat și cu simţ gospodăresc: 

a) să stingă luminile şi să verifice dacă robinetele pentru apa caldă şi rece sunt închise; 

b) să păstreze curățenia la grupurile sanitare (toalete și dușuri); 

(14)La plecarea acasă în weekend-uri şi în vacanţă, să efectueze curăţenia generală în cameră şi să 

restituie în stare corespunzătoare bunurile primite; 

Art. 18. Măsuri privind prevenirea îmbolnăvirilor cu SARS-CoV-2 

1. Este interzis accesul elevilor ce prezintă febră sau simptome caracteristice pentru infecția cu 

Sars-Cov-2. 

2. La intrarea în cămin, fiecare elev are obligația de a se dezinfecta/spăla pe mâini cu apă și 

săpun; 

3. În spațiile comune, purtarea măștii de protecție este obligatorie; 

4. Se va menține curățenia și aerisirea camerelor în mod regulat; 

5. Vor fi limitate deplasările în cadrul căminului (deplăsări în alte camere) și vor fi evitate 

aglomerările; 

6. Elevii nu vor consuma în comun mâncarea sau băuturile și nu vor schimba între ei obiectele de 

folosință personală (telefoane, tablete, instrumente de scris, etc).  

7. În situația apariției unui caz suspect sau confirmat cu SARS-Cov2 se va activa protocolul de 

izolare și se va anunța Direcția de Sănătate Publică sau se va apela serviciul de urgență 112. 

 

Art. 19 ELEVILOR CAZAŢI ÎN CĂMINUL LTF LE SUNT INTERZISE: 
1. Introducerea sau tolerarea persoanelor străine în internat.  

2. Introducerea sau consumarea în internat a băuturilor alcoolice, drogurilor, substanţelor 

halucinogene, fumatul; 

3. Folosirea reşourilor, aparatelor electrice, altele decât cele puse la dispoziţie, în spatiile special 

amenajate; 

4. Introducerea în internat a substanţelor inflamabile și toxice; 

5. Pătrunderea în alte camere fără acordul celor care locuiesc acolo sau în lipsa acestora; 

6. Părăsirea internatului fără acordul pedagogului. 

7. Folosirea unui limbaj vulgar și a unei atitudini necorespunzatoare mediului şcolar față de colegi 

sau personalul școlii; 

8. Schimbarea destinaţiei bunurilor puse la dispoziţie,deteriorarea sau distrugerea lor; 

9. Aruncarea în jurul internatului sau în spațiile de folosinţă comună a ambalajelor și a resturilor 

menajere. 

10. Efectuarea unor activități care perturbă programul de meditaţie; 

11. Comportamentul necivilizat față de ceilalţi elevi cazaţi. 



12. Furturi de bunuri de orice natura; 

13. Nerespectarea programului, orei de stingere; 

14. Este interzisă aducerea animalelor de companie în cămin; 

15. Este interzis accesul în sălile de clasă, după programul şcolar; 

16. Este interzisă expunerea în exterior sau ieșirea prin ferestrele din cămin sau şcoală; 

17. Este interzisă declanşarea alarmei în mod nejustificat, focul deschis, lăsarea aparatelor electronice 

în priză; 

SANCTIUNI SI RECOMPENSE: 

Art. 20 Elevii interni care se remarcă în activităţile administrativ-gospodăreşti, de înfrumuseţare a 

camerelor, internatului şi spaţiului din jurul internatului şi a cantinei precum şi printr-un comportament 

de excepţie vor fi recompensaţi prin evidenţiere în faţa colectivelor de elevi interni, acordarea de 

diplome; 

RECOMPENSE  

(1) dovada unui caracter exemplar cât şi îndeplinirea constantă şi fără observaţii negative a tuturor 

obligaţiilor, atrage după sine recunoaşterea şi evidenţierea prin anumite diplome, premii din partea 

conducerii căminului.                                         

Art. 21 Elevii care săvârşesc fapte prin care se încalcă dispoziţiile legale în vigoare, inclusiv 

regulamentele şcolare, vor fi sancţionaţi în funcţie de gravitatea acestora.  

SANCŢIUNI:  

1. observaţie individuală;  

2. avertisment (muncă în folosul școlii); 

3. înştiinţare părinţi şi conducerea şcolii cu transmiterea datelor în forma stabilită în cerere (apel 

telefonic, sms, email); 

4. pierderea unor privilegii pe un timp determinat; 

5. mustrare scrisă  

6. preavizul de exmatriculare;  

7. dacă situaţia disciplinară nu se remediază, eliminare pe un timp limitat (1-3 zile);  

8. eliminare definitivă, pierzând calitatea de elev cazat în căminul şcolii. 

 

 

 

 

  Preşedinte CA,         Director, 

Prof. dr. Bădeliţă Ioan     prof. Nichifor Magdalena Gabriela 



Art. 22 Programul de activitate al căminului LTF este următorul: 

1. Program pentru elevii care învață dimineata: 

6
00

  Ora de deşteptare 

6
30

 6
45

 
 Igiena personală;  

 Curățenie cameră; 

6
45
7

15
  Servire mic dejun;  

7
25

  Coborârea la cursuri; 

7
30
12

30
 

 Program  școală; (în caz că cineva se simte rău, i se va permite să stea în cămin, 

doar dacă a fost vizat la cabinetul medical) 

13
30
14

00
  Prânz 

14
30
18

30
  Program de studiu;  

18
15 
18

45
  Servirea cinei; 

19
00

 21
30

 
 Program administrativ; 

 (igienă personală, curătenie, pregătire ghiozdan, uniforme) 

21
30

 
 Toţi elevii au obligaţia să fie în cămin/în camere (excepție elevii de serviciu); 

 Se încuie mansarda; 

21
30 
22

00
 

 Program de curăţenie cămin;  (este interzis accesul pe holuri, băi, în timpul dedicat 

curățeniei) 

23
00

 

 Stingerea; se sting luminile, nu se mai circulă pe holuri (excepții urgențele) 

 Pentru cazurile deosebite, ce solicită un timp suplimentar acordat studiului, (doar 

pentru  învăţat, în acest caz nu vei deranja colegii de cameră care vor să se 

odihnească) 

 

2. Program pentru elevii care învață după amiază: 

6
45

  Ora de deşteptare 

6
45

 7
15

 
 Igiena personală;  

 Curățenie cameră; 

7
30
8

00
  Servire mic dejun;  

8
00
8

30
 

 Program de curăţenie cămin; (este interzis accesul pe holuri, băi, în timpul dedicat 

curățeniei) 

8
00
12

30
  Program de studiu; 

12
45
13

15
  Prânz 

13
30
18

30
 

 Program  școală; (în cazul în care cineva se simte rău, i se va permite să stea în 

cămin, doar dacă a fost vizat la cabinetul medical) 

18
30 
19

00
  Servirea cinei; 

19
00

 21
30

 
 Program administrativ; 

 (igienă personală, curătenie, pregătire ghiozdan, uniforme) 

21
30

 
 Toţi elevii au obligaţia să fie în cămin/în camere (excepție elevii de serviciu); 

 Se încuie mansarda; 

21
30 
22

00
 

 Program de curăţenie cămin;  (este interzis accesul pe holuri, băi, în timpul dedicat 

curățeniei) 

23
00

  Stingerea; se sting luminile, nu se mai circulă pe holuri (excepții urgențele) 

 

 Pentru cazurile deosebite, ce solicită un timp suplimentar acordat studiului, (doar 

pentru  învăţat, în acest caz nu vei deranja colegii de cameră care vor să se 

odihnească) 

 

 

           Preşedinte CA,        Director, 

Prof. dr. Bădeliţă Ioan     prof. Nichifor Magdalena Gabriela 


